Secretariaat Brevetten Pleziervaart
Natienkaai 5
8400 Oostende
Uw contactpersoon
“Dienst brevetten”
e-mail : brevet.yachting@mobilit.fgov.be

Examenreglement Pleziervaart.

1. Inschrijving voor een examen.
Geen enkel boek, cursus noch opleiding is door de FOD Mobiliteit en Vervoer, DG
Scheepvaart, nagekeken, erkend noch goedgekeurd. De FOD Mobiliteit en Vervoer kan
bijgevolg in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor fouten en/of onvolledigheden
die tijdens opleidingen of in de opleidingsboeken kunnen voorkomen.
Een inschrijving voor een examens kan enkel online. Verdere instructies voor uw inschrijving vindt u
terug
op:
https://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/pleziervaart_0/bestuurder/hoe_brevet_bekomen

Door zich online in te schrijven verklaart de kandidaat zich akkoord met dit examenreglement.

2. Verloop van het examen:
Bij aankomst biedt de kandidaat zich aan met zijn oproepingsbrief en zijn identiteitskaart
bij de examentoezichter die zijn identiteit controleert en zijn examen klaarzet.
De kandidaat dient steeds tijdig aanwezig te zijn op het daarvoor voorziene tijdstip. Bij
te laat komen kan hij uitgesloten worden voor deelname aan het examen.
De toezichthouders behouden zich het voorrecht om ten alle tijden een examen stop te
zetten of iemand te diskwalificeren mochten ze onregelmatigheden opmerken.
De kandidaat dient het examen ten laatste een week voor het examen te betalen. De
kandidaat zal enkel tot het examen toegelaten worden indien hij in het bezit is van zijn

uitnodigingsbrief voor deelname aan het examen
Tijdens het examen mag de kandidaat enkel zijn uitnodiging, een balpen, een
eenvoudige rekenmachine (geen functies ) en een kladblad bij zich hebben. Alle andere
bezittingen (cursussen, tablets, GSM, smartphone, smartwatch,… ) mogen niet binnen
handbereik van de kandidaat liggen.
Geen vragen mogen worden gesteld m.b.t. de inhoud van de examenvragen
Er worden op geen enkele manier vrijstellingen of deliberaties toegestaan.
In beroep gaan tegen het examenresultaat is niet mogelijk en bij falen zal elke kandidaat zich opnieuw
moeten inschrijven en betalen voor een nieuw examen.
Elke kandidaat dient een mondmasker bij te hebben en ten alle tijden te dragen.
Elke kandidaat ontsmet verplicht zijn handen bij het binnenkomen van de examenzaal.

